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Úmysly živého růžence – světový úmysl papeže Františka a úmysl farnosti
Březen Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování,

aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Za ty, kteří v naší farnosti nenalezli domov nebo prožili nějaké zklamání s církví.

Duben Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří
nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání a jejich rodiny.

Květen Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi
národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Za naši mládež, aby si uchovali a rozvíjeli osobní víru.

Červen Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně
projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Za vzájemné vztahy mezi farníky a za nově přistěhované manžele a rodiny.

snažit plnit. Na kartičce jsou předsevzetí
pro různé věkové kategorie, každý si vybe-
re tu svoji. Obraz kříže na nástěnce bude-
me dotvářet barevnými květy jako znamení
naší týdenní snahy o splnění předsevzetí.

K letošnímu 230. výročí kostela Vzkříšení
Páně budeme motivovat Noc kostelů 2019.
Program již vytváříme a na své si přijdou

návštěvníci již od těch nejmenších.
Můžeme tak našim občanům, ale
i sobě, přestavit chrám v mnoha
pohledech, od stavební stránky až
po duchovní symboliku. V součas-
nosti je celý chrám opraven, zhléd-
neme výstavu fotografií oprav za
dobu dlouhých 24 let.  

Ve velikonoční době také proběh-
nou nové farní volby do farních rad.

Část kandidátů bude volená, část jmeno-
vaná. Ve farních radách se již vystřídalo
hodně farníků a jsou výrazem konkrétního
podílu na životě farnosti a jejím směřování.

Přeji nám všem, abychom nadcházející
postní dobu přijali jako novou příležitost
nechat v sobě povyrůst to, co do nás Bůh
zasévá. o. Milan Vavro

Nadchází období jara, které je v našem
zeměpisném pásmu v zákrytu s liturgic-
kým velikonočním okruhem, dobou postní
a velikonoční. Je to čas, daný nám od
Pána, k novému duchovnímu probuzení
a rozkvětu, jak můžeme pozorovat na pří-
rodě. V Adventu jsme se nechali obohatit
podněty skrze modré lístky - kapky,
v postní době budeme také moti-
vováni projektem katechetického
centra. V kostele bude od
Popeleční středy umístěna nástěn-
ka s křížem a nápisem „Vy jste moji
přátelé“. Na vybraných postavách,
které se setkaly s Ježíšem v době
jeho umučení a smrti na kříži, si
všimneme toho, jakým způsobem
Ježíši prokázaly lásku. Každou
neděli postní doby si připomeneme jednu
z postav. Kladné hodnoty, které vybraná
postava reprezentuje, nám pak pomohou
v následujícím postním týdnu k plnění
postního předsevzetí.

Po každé nedělní mši dostanete do rodi-
ny kartičku s obrázkem, textem a předse-
vzetím, které se budeme po celý týden

Slovo faráře
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DĚNÍ V CÍRKVI

Papež nabízí 15 jednoduchých skutků
lásky – jak konkrétně projevit lásku:
1. Usmívej se, křesťan je radostný.
2. Děkuj (i když nemusíš).
3. Řekni druhému, že ho máš rád.
4. Radostně pozdrav lidi, které potkáváš

každý den, s láskou.
5. Vyslechni povídání druhého bez

posuzování.
6. Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný

k tomu, který tě potřebuje.
7. Povzbuď někoho.
8. Uznej úspěchy a kvality druhého.
9. Odděl to, co nepoužíváš a daruj to

potřebnému.
10. Pomoz někomu, aby si mohl odpoči-

nout.
11. Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
12. Buď jemný a citlivý.
13. Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek

doma.
14. Pomoz druhému překonat potíž.
15. Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče,

nebo někoho osamělého.

Papež František pro postní dobu
Lepší způsob postu
1. Posti se od negativních slov, mluv

zdvořile.
2. Posti se od nespokojenosti, naplň se

vděčností.
3. Posti se od hněvu a naplň se mírností

a trpělivostí.
4. Posti se od pesimismu a naplň se

nadějí a optimismem.
5. Posti se od starostí a naplň se důvě-

rou v Boha.
6. Posti se od stížností a syť se prostými

věcmi života.
7. Přestaň živit napětí a naplň se modlit-

bou.
8. Posti se od hořkosti a smutku a naplň

srdce radostí.
9. Posti se od egoismu a sobectví

a naplň se soucitem k druhým.
10. Posti se od neodpuštění a naplň se

smírem.
11. Posti se od slov a naplň se tichem,

abys naslouchal druhým a buď si jistý,
že to prospěje tobě I lidem.

V neděli 23. září 2018 zazněla v brněn-
ské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha,
ve které pozval věřící, aby svou spoluzod-
povědnost za život diecéze vyjádřili také
tím, že se stanou donátory fondu PULS,
jehož posláním je hmotně podporovat
kněze a pastoraci. Během dvou následu-
jících měsíců přibylo do velké rodiny
malých dárců téměř 600 nových donáto-
rů, a to jak jednotlivců, tak celých rodin. 

„Nárůst počtu donátorů se projevil i na
výši přijatých darů. Jen za měsíc říjen
a listopad činily dary donátorů více než
2,1 milionů korun,“ říká P. Pavel Kafka,
správce fondu PULS. „Ochota darovat je
především projevem odpovědnosti
a nasazení se pro budoucnost diecéze,
proto je tato rostoucí velká rodina malých
dárců přínosem daleko přesahujícím cel-

kovou výši jejich darů. Zájem o rozvoj
života diecéze projevili donátoři také
zapojením do internetového hlasování,
kde ze tří pastoračních projektů vybrali
projekt „Vstupy do škol“, který bude
z prostředků PULS v roce 2019 podpo-
řen,“ dodává P. Kafka.

Všem donátorům děkujeme a brněnské
diecézi přejeme, aby se jí ve velké rodině
malých dárců co nejdříve narodil třítisící
donátor.

Více https://fond.biskupstvi.cz/

Velká rodina malých dárců se rozrůstá

Řešení kvízu ze str. 17:

1. pšeničné, 2. hořčice, 3. fíkovníku,
4. vinný, 5. lilie, 6. palmové, 7. olivová,
8. granátovník, 9. čočkov
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Brněnský diecézní biskup Vojtěch
Cikrle jmenoval nového (od roku 1990
v pořadí třetího) generálního vikáře brněn-
ské diecéze. V pondělí 4. února 2019
slavnostně uvedl do tohoto úřadu svého
pomocného biskupa Pavla Konzbula. Při
této příležitosti jsme otci biskupovi
Pavlovi položili pár otázek:

• Před třemi lety jste se stal biskupem,
nyní přijímáte novou významnou roli
v životě církve. Jak se liší Vaše pocity
tehdy a nyní? 
Podstatně. Je totiž nejen teologicky, ale

i pocitově něco jiného přijmout biskupské
svěcení a získat tak plnost svátosti kněž-
ství, nebo dostat více práce a odpověd-
nosti. To první se týká spirituality a to dru-
hé praktického úkolu v diecézi. Na druhou
stranu ale obě skutečnosti většinou kráčí
ruku v ruce. Když se Ježíš ptá Petra, zda
ho miluje, a on souhlasně odpoví, tak
vždy dostane nějaký úkol, nějakou práci.
A tak asi ne náhodou se v Direktoriu pro
pastýřskou službu biskupů píše, že
pomocný biskup je zpravidla jmenován
generálním vikářem nebo alespoň viká-
řem biskupským.

• Co pro Vás znamená služba generálního
vikáře brněnské diecéze?
Brněnskou diecézi mám rád a jsem zde

doma. Proto bych chtěl, aby pro ni byla
moje role generálního vikáře skutečnou
službou. Bude to znít možná lacině, ale
rád bych parafrázoval jeden reklamní slo-
gan slovy: „Spokojený farář, náš cíl.“
Spokojenost je totiž nakažlivá a přenos-
ná, takže pokud je spokojený farář, tak je
šance, aby byli spokojení i jeho farníci.
Právě k tomu bych v této službě rád při-
spěl, a proto prosím i o modlitbu.

• Jaké první konkrétní úkoly či kroky jste
si stanovil?
Jsou to tři kroky. Nejprve bych se rád

více seznámil s děkanáty diecéze, které

Nový generální vikář brněnské diecéze

ještě detailně neznám. Dále bych rád ini-
cioval pastorační zmapování farností tak,
aby byl jasnější obraz o jejich situaci
a potřebách do budoucna a podle toho
bylo možno učinit vhodné kroky. Do tře-
tice bych se rád aktivně připojil k inicia -
tivám otce biskupa Vojtěcha a podporo-
val pravidelné formy modliteb za naši
diecézi.

• Jste známý svým smyslem pro humor
a často citujete svého oblíbeného spi-
sovatele G. K. Chestertona. Napadá
Vás i nyní nějaký jeho vhodný citát?
„Jestliže nás humor nepřiměje, aby-

chom se pozastavili nad svou hloupostí,
nekoná svou práci.“

Děkuji za rozhovor a přeji hojnost
všech Božích darů pro Vaše nové poslá-
ní.

Martina Jandlová

DĚNÍ V CÍRKVI /  ROZHOVOR
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Volby do farních rad ve farnosti Slavkov u Brna
účastnit se jednání a přijmout úkoly spo-
jené se zajišťováním chodu farnosti.

Způsob volby:
Volební lístky budou k dispozici při

bohoslužbách 28. dubna do neděle 12.
května ve farním kostele ve Slavkově. 

Vyplněný volební lístek vhoďte pouze
do urny označené „Farní volby 2019“
v kostelích farnosti do neděle 12. května
2019.

Volit a být zvolen může být každý
pokřtěný ve věku nad 18 let s bydlištěm
ve farnosti Slavkov u Brna. 

Volba je tajná a lístky se nepodepisují.
P. Milan Vavro, farář

DĚNÍ V CÍRKVI

Ve slavkovské farnosti skončila působ-
nost ekonomické rady a pastorační rady,
ustanovených v lednu 2013, a farních rad
v Němčanech, Hodějicích a v Heršpicích,
ustanovených v lednu 2007.

Do farních rad ve Slavkově, Němča -
nech, Hodějicích a Heršpicích vyhlašuje
farář nové volby v období od neděle 28.
dubna do neděle 12. května do 19.00
hodin. 

Volební období nových farních rad
bude 5 let. Do farních rad volí farnost
50% členů, farář jmenuje 50% členů.

Zvolený člen není povinen volbu při-
jmout. K přijetí volby je třeba ochota

První písemná zmínka o stavbě kostela
ve Slavkově u Brna je z listiny napsané
v Avignonu 9. listopadu 1322. Jednalo se
o gotický kostel sv. apoštola Jakuba
Většího. Koncem 17. století byl kostel
natolik sešlý, že majitel panství Dominik
Ondřej z Kounic pomýšlel na novostavbu,
k níž zhotovil plány vynikající italský archi-

tekt Dominik Martinelli. Na místě starého
kostela navrhl centrální stavbu na křížo-
vém půdorysu s osmibokou kupolí. Tento
plán však nebyl nikdy realizován. 27. červ-
na 1757 se starý gotický kostel z části
sesunul, a proto byl uzavřen a zbořen.
Bohoslužby se pak přesunuly do nedaleké
kaple sv. Jana Křtitele na ulici Špitálská.

230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně
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VÝROČÍ KOSTELA

Nový farní kostel Vzkříšení Páně patří
mezi jedinečné památky klasicistní archi-
tektury v ČR. Byl postaven knížetem
Václa vem Antonínem z Kounic a Riet -
bergu v letech 1786–1789, tedy během
pouhých tří let. Zpracováním stavebních
plánů byl pověřen vídeňský dvorní archi-
tekt Ferdinand Hötzendorf. 

Před kostelem je umístněna barokní
socha sv. Floriána (1) z 18. století, která
pochází z dílny italského sochaře
Giovanni Giulianiho. Po pra-
vé straně stojí litinový kříž
z roku 1852.

Vstupní jižní průčelí kostela
kopíruje starořecký styl. Šest
sloupů s korintskými prvky
nese trojúhelníkový štít s reli-
éfem „Rozeslání apoštolů“
(2) od sochaře tyrolského
původu Františka Zacherleho
a nápis připomínající knížete
Václava z Kounic. Nad hlav-
ním vchodem je zobrazen
kounicko – rietbergský erb.

Interiér chrámu působí
monumentálně díky rozsáh-
lému světlému prostoru. Pod
kůrem se nacházejí dvě mra-
morové kropenky z konce
18. století. Loď kostela je
dlouhá 33,5 m a široká
17,5 m. Její zaklenutí dosahuje výšky
25 m. Po obou stranách jsou arkády
s reliéfní výzdobou, zobrazující v nadži-
votní velikosti výjevy ze života Ježíše
Krista. Reliéf „Narození Páně“ (3) je dílem
akademického sochaře Čeňka Vosmíka
z roku 1910, stejně jako reliéf „Ukřižování
Páně“ (8), který byl značně poškozen při
bombardování města za 2. světové války.
Reliéfy „Dvanáctiletý Ježíš“ (4) a „Vzkří -
šení La zara“ (7) byly vytvořeny roku 1893
brněnskými sochaři Hansmanem
a Stürmerem. Událost Ježíšova křtu
v řece Jordánu přibližuje reliéf „Křest
Páně“ (5). Je dílem Františka Zacherleho,
stejně jako protilehlý reliéf „Poslední
večeře“ (6), kterou Ježíš slavil se svými

učedníky v předvečer Paschy. V presby-
táři je vytvořen centrální reliéf „Vzkříšení
Páně“ (9) od Františka Za cher leho, jemuž
vévodí vítězná postava Vzkříšeného
Krista. V lunetě nad tímto reliéfem je
zobrazena archa úmluvy symbolizující
místo přebývání Boha mezi lidmi.

Svatostánek (10) je krytý kopulí na osmi
jónských sloupech. Po stranách jsou dvě
velké sádrové postavy klečících andělů se
zavěšenými lampami věčných světel.

Původní hlavní oltář je vyro-
ben z červeného solnohrad-
ského mramoru, stejně jako
boční oltáře se zlacenými
reliéfy. Na levém oltáři (11)
je zobrazeno zjevení Hos -
po dina Mojžíšovi v hořícím
keři, na pravém oltáři (12) je
výjev z Nového zákona –
vzkříšený Kristus stoluje
s učedníky putujícími do
Emauz. Nynější oltář z bílé-
ho mramoru byl posvěcen
12. října 1986. Autorem je
akademický malíř Milivoj
Husák.

Po stranách presbytáře
se nacházejí dvě kazatelny.
Levá (14) nese na stříšce
symboly Starého zákona –
nádobu s ohněm, rozevřené

desky Desatera a hůl s hadem. Pravá (15)
má symboly Nového zákona – nádobu
s ohněm a rozevřenou knihu Písma.
Těchto dvou původních kazatelen nebylo
možné použít pro špatnou akustiku kos-
tela, proto byla roku 1804 postavena
v lodi kostela kazatelna třetí (16). Na její
stříšce jsou umístěny tři pozlacené sym-
boly: kříž (víra), kotva (naděje) a srdce
(láska).

Věž profiluje severní fasádu a rozděluje
na dvě poloviny přilehlý objekt fary, kde
se kromě obytné části pro kněze a pasto-
račního centra farnosti nachází kaple sv.
Jakuba.

Z archivu farnosti zpracoval
P. Milan Vavro
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České označení žalmy vychází z latin-
ského slova psalmi a z řeckého psalmoi.
Tímto řeckým výrazem je překládáno
hebrejské slovo tehilím, což znamená
chvalozpěvy. Žaltář je nejčastěji citova-
nou knihou v Novém zákoně. Svědčí to
o jeho oblibě už v prvotní církvi. Proto
také časem získávaly žalmy pevné místo
v bohoslužbě. Vznik žalmů ovlivnila
bohoslužba v jeruzalémském chrámě,
pak byly přejaty do obřadů novozákon-
ních a do modliteb breviáře. 

Žalmů je celkem 150; jsou rozděleny
do pěti sbírek. Protože žalmy byly urče-
ny ke zpěvu, je jejich hlavní literární for-
mou báseň – některé jsou převážně lyric-
ké, jiné jsou epickým vyprávěním.

Aby bylo možné slyšené Boží slovo
nechat doznít a lépe přijmout, následuje
po prvním čtení zpěv žalmu, jakési rozjí-
mání nad přečteným textem. Jak již bylo
výše uvedeno, žalm je svou povahou
duchovní píseň, měl by se tedy zpívat
i v případě tiché mše – odpovídá to mno-
hem více jeho povaze, než pouhé pře-
čtení. Pouhé čtení nutno chápat jako
skutečně nouzové řešení. Nejvhodnějším
způsobem zpěvu je, když kantor nebo
liturgická schola zpívá jednotlivé sloky
a lidé odpovídají refrénem; proto se také
žalmu říká responsoriální – žalm s odpo-
vědí.

Nejideálnější praxí je, když se žalm
zpívá od ambonu, protože tvoří nedílnou
součást bohoslužby slova; navíc tak
vynikne, že žalm sám je Božím slovem.
Ambony mívaly dříve několik stupňů: na
prvním se četlo první čtení, na schodech
se zpíval žalm, úplně nahoře se četlo
evangelium.

Na základě podnětů II. vatikánském
koncilu (1962–1965) se žalmy ve slav-
kovském kostele začaly zpívat nejprve
dle melodické předlohy P. Františka
Holíka (1913–1984), inspirované 6.
modem gregoriánského chorálu a pod-

kládané příslušnými žalmovými texty. Za
éry varhaníka Stanislava Vymazala
(1935–2013), který na slavkovském kůru
působil v letech 1982–2003, se interpre-
tovaly zvláště žalmové melodie
Bohuslava Korejse – regenschoriho kos-
tela Matky Boží před Týnem v Praze, dále
pak žalmy skladatelů Karla Skleničky
(1933–2001), Petra Ebena (1929–2009)
a kněží-hudebníků Karla Břízy (1926 až
2001), Josefa Olejníka (1914–2009).
V průběhu posledních 15 let se frontálně
zavedly zejména žalmové melodie
P. Josefa Olejníka a částečně i ostrova-
čického skladatele Zdeňka Pololáníka
(*1935). Protože každý z uvedených
autorů má svůj hudební „rukopis“, je
dobré neulpět na jednom skladateli, ale
ctít dramaturgickou pestrost a výběr žal-
mu podrobit hudebně-kvalitativnímu
posouzení. Tyto zásady ctí vokálně-
instrumentální soubor Collegium musi-
cale bonum, který zpívá výběr nejzdařile-
ji zhudebněných žalmů. 

Závěrem. Žalmy nikdy nebyly zapome-
nuté písně, zbožní lidé ve všech dobách
je znali a aktivně zpívali. Jejich interpreti
zaujímají čestnou úlohou ve farnosti.
Bylo by nanejvýš vhodné, kdyby ve
Slavkově u Brna vznikla liturgická scho-
la, jež by se soustředila na interpretaci
nejdůležitějších zpěvů při liturgii. 

Karol Frydrych

Význam responsoriálních žalmů v liturgii

LITURGIE

Anekdoty:

Povídají si dvě žáby. 
První žába: „Je mi špatně.“ 
A ta druhá: „No, jsi nějak zelená.“

Dva koně se pasou na louce, když
kolem nich proběhne zebra. Jeden
kůň to komentuje:

Hele, Pepa zase utekl z vězení!“
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Začínáme liturgickou dobu postní, čtyři-
cet dnů přípravy na slavení Velikonoc. Je
to doba zvláštního úsilí na naší duchovní
cestě. Postní doba je výzvou k hledání
a nového objevení Boha, jehož jsme spíše
my skryli pod nánosem všeho možného,
co život přináší.

První postní neděle je vždy věnovaná
pokušení, a my prosíme, ať v postní době
hlouběji pronikneme do tajemství Kristova
vykupitelského díla a stále opravdověji
z něho žijeme. Jak to máme dělat?

Ďábel pokouší Krista – pokušení nejsme
ušetřeni ani my. Vidíme, jaká pokušení na
nás doléhají? Možná jsou dnes skryté ve
formě ovlivnění života tohoto světa, který
si vystačí bez Krista. Příběh potopy světa
o tom něco říká – lidé po pádu do hříchu
propadali stále svévoli, až lavině hříchu
udělá přítrž potopa, která je nám předob-
razem křtu.

Projděme si místa a činnosti běžného
dne a sledujme prostředí, ve kterém se
pohybujeme a co všechno nás v něm

ovlivňuje. Ježíš odchází na poušť, aby při-
jal poslání Mesiáše skrze cestu utrpení
a kříže, a tam prožil pokušení – ovlivňová-
ní sejít z této cesty. Všimněme si, že sata-
novi odpovídá v moci Božího slova a v síle
Ducha Svatého. To je návod do postní
doby. Nejsem na to sám, mám Boží slovo
a Ducha Svatého. 

Postní praxe nám dává určitou zkuše-
nost, je to půst, modlitba a almužna (odří-
kání, zbožnost a pomoc druhým). Všimli
jsme si, že postní snažení má několik
rovin? První rovina – odříkání si něčeho
(nejez maso). Toto odříkání má v druhé
vyšší rovině smysl, když na toto místo
nastupuje důvod – např. odříkám si (zába-
vu, pohodlí) proto, abych mohl mít čas na
pomoc někomu jinému, modlitbu za něko-
ho, něco hodnotnějšího. V nejvyšší rovině
stojí uprostřed tohoto snažení Kristus, pro
kterého se to celé postní snažení děje.

Všechny tři roviny může prožívat už dítě
– ale může to být i stařec, který je stále
v rovině první. P. Milan Vavro

…a ďábel ho pokoušel. (Lk 4,2)

BOŽÍ SLOVO 

V neděli 11. února jsem se dozvěděla, že
máma má rakovinu. IV. stupeň s četnými
metastázemi do břicha. Léčba není možná.
První co mě napadlo, bylo přivézt mámu
z Ukrajiny do ČR. Tady už nemám problém
se o ni postarat, protože pracuji v hospici.
Ale v modlitbě při doprovázení mi Bůh uká-
zal, že v srdci stále nosím touhu, po usmí-
ření rodičů. Vnímala jsem, že se nemám
zaměřovat na péči o tělo, ale na péči o duši
a že Pán nám požehná a povede nás.

V práci jsem dostala neplacené volno na
6 měsíců a potřebné vybavení na začátek.
To, jak snadno a lehce se věci kolem odjez-
du řešily, mi dodávalo sílu opřít se o Boha
a uskutečnit to, pro co jsem se rozhodla.
A to doprovodit mámu do Boží náruče na
Ukrajině v kruhu rodiny. Jako zaměstnanec
hospice s 10 letou praxí jsem věděla, co mě

Máma
čeká a náležitě jsem se připravila. 19. února
jsem přivítala s mámou, která ležela
v posteli, její stav se každým dnem horšil.
Požádala jsem sestru, aby si také vzala
neplacené volno a přijela, protože jsem chá-
pala, že možnost být s mámou v jejích
posledních chvílích je vzácná a důležitá pro
ně pro obě. Táta veškerou péči a zodpověd-
nost o mámu předal mně, ale byla jsem
ráda. Bližší rodina a přátelé na mě tlačili,
abych s mámou něco dělala a zavezla ji za
nějakým lékařem, nedokázali přijmout, že
z „ničeho nic“ máma zemře, „vždyť musí být
něco, co jí pomůže“. Tlak na mě byl tak sil-
ný, že mě někdy dráždil (zlobila jsem se, že
mi místo toho, aby pomohli, ještě přitěžují),
někdy jsem si říkala: „A co když mají pravdu
a možná se lékaři v diagnóze spletli?“

Modlila jsem se a pozorovala. Věděla
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jsem na delší fázi umírání, kdy se člověk
dostává do polospánku až kómatu, k urči-
tému klidu, kdy i ta zatvrzelá srdce vždy
změknou a lidé si odpustí. Chápala jsem,
že věci v životě a smrti nejsou vždy tak, jak
by si to člověk přál.

Obvolali jsme příbuzné, lékaře, dala jsem
vědět i na komunitní stránky, v ten den byl
komunitní víkend. Spolu se sestrou jsme
mámu umyly, oblékly a loučily jsme se s ní,
přišla teta a další. Táta se k loučení neměl,
a protože jsem se na něho zlobila, tak jsem
mu natvrdo řekla: „My teď všichni jdeme pít
čaj, ale ty si k mámě sedneš a poděkuješ jí
za společný život, za děti, které jste spolu
vychovali, odprosíš za to, co se nepovedlo
a odpustíš mámě to, co se nepovedlo jí,
dřív Tě nechci vidět.“ Myslela jsem, že mě
pošle do „hajan“, ale on souhlasil. Když při-
šel za námi, měl trochu začervenalé oči, ale
chtěla jsem mít jistotu, že to opravdu udě-
lal. Na moji otázku zda se povedlo všechno
říct, kývl hlavou. Mě naplnila radost, tak
přece se to smíření povedlo. Byla jsem mu
vděčná, že to zvládl.

Když jsme u mámy zůstaly jen já a sest-
ra a modlily se a loučily, protože měli přijet
pohřebáci a mámu odvézt, najednou jsem
viděla, jak zevnitř mámy vyzařuje světlo
a máma se začala usmívat. Protože jev byl
mimořádný, otočila jsem se na sestru
s otázkou, vidí-li ona to, co já. Odpověď
byla ano, a obě jsme se v úžasu dívaly na
máminu šťastnou tvář. Světlo bylo krátce,
ale úsměv trval. Mě naplnila radost a úleva,
tak přece jsem nelhala, když jsem mámě
tvrdila, že se setká s Ježíšem a se svým
tátou. Byl to nádherný čas a já jsem se
snažila si mámu takovou vtisknout do
paměti. Máma už na této zemi nebyla, jen
její tělo se rozloučilo se spoluvesničany.

Pokoj a radost, že se podařilo mámu
doprovodit do Boží náruče s Boží pomocí
a s pomocí bratří a sester je stále se mnou.
Nemohu ani mnoho truchlit, když vím, že je
máma šťastná.

P. S. Později, když jsem se sestry zepta-
la, co přesně viděla ona, tak řekla, že
úsměv, světlo neviděla.

Irina

jsem, že se nemodlím sama. Mezoné (spo-
lečenství), komunita a přátelé, které jsem
požádala o přímluvu, jsou se mnou.

Pocházím z nevěřícího prostředí, k víře
nemáme v rodině stejný vztah, nicméně
Korunku k Božímu milosrdenství jsme se
máma, já a sestra každý den modlily.
Kněze máma nechtěla. Respektovala jsem
její rozhodnutí, i když jsem věděla, že jde
o spásu duše. Dělala jsem to, pro co byla
máma otevřená. Mluvili jsme spolu o tom,
co komu chce nechat na památku, kde
chce byt pochována, co chce na sebe vzít
do rakve. Protože Ježíše neznala natolik,
aby se na něho těšila, mluvila jsem s ní
o jejím otci, kterého milovala. Když jí pří-
buzné říkaly, že se uzdraví, jen ať jí, já jsem
vrtěla hlavou a říkala: „Ne mami, ty se ne -
uzdravíš, ty umíráš, ale setkáš se s Ježíšem
a se svým tátou a bude vám spolu dobře.“

Přiznám se, že i pro mě to nebylo snadné,
ale máma přijímala to, co jsem jí říkala a také
jsem v ty dny poznala mámu ještě jinak, než
jak jsem ji znala po celý život. Byla tichá
a pokorná a to se mě dotýkalo, takovou jsem
ji neznala, měla jsem radost z její ctnosti a už
mě netrápilo to, že odmítla kněze.

Stále jsem čekala, jak Bůh vyřeší smíření
rodičů, protože já jsem to vzdala, jejich
alergická reakce na sebe se stále projevo-
vala a bylo mi jasné, že je to vzájemné
a neměnné. 8. března máma šla do polo-
vědomí, neklidu a stále chtěla pít. Vnímala
jsem, že to je její vnitřní boj. Abych jí nějak
pomohla, tak jsem jí (na neustálou prosbu
napít) dávala lurdskou vodu, kterou jsem
také dostala jako výzbroj na Ukrajinu. 10.
března po neklidné noci, jsme se se sest-
rou potřebovaly vzdálit (podojit kozy, které
se nám okotily), tátu jsem poprosila, aby
mámu pohlídal. Když jsme přišly, táta si
vařil čaj v kuchyni, na otázku proč není
s mámou, odpověděl, že ona spí. Byla
jsem ráda, že se uklidnila, ale měla jsem
potřebu to vidět, tak jsem se šla podívat.
Máma byla mrtvá. Dostala jsem vztek na
tátu, ale pak jsem se uklidnila, protože vím
z hospice, že někdo umře, až jsou všichni
pryč, možná to tak máma potřebovala.

Ale já jsem byla nespokojená, čekala

SVĚDECTVÍ
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ÚVAHA

Se začátkem nového roku se dostal ke
všem, kdo se modlí jeden desátek denně,
lístek s rozpisem desátků na celý rok 2019.
Tento desátek se každý modlí v osobní
modlitbě, protože jsme společenství, ve
kterém je 73 modlitebníků. Ale můžeme se
setkávat 1x za měsíc ke společné modlit-
bě první soboty v 7.00 hodin ráno, kdy je
přede mší svatou společná modlitba
růžence. 

Dr. Josef Hlouch v Minutěnce píše:
„Kolik obrácení, uzdravení, požehnání,
jaké divy misijní – byly způsobeny mocí sv.
růžence.“ 

Když jsem se začala růženec modlit den-
ně, objevila jsem v něm podivuhodného
rádce. To, o čem přemýšlím v jednotlivých
tajemstvích, se snažím převést do svého
života. Například při modlitbě desátku, kte-
rého jsi z Ducha Sv. počala, prosím, abych
dnes byla vnímavá pro to, co přinese tento
den, tak jako Maria nepřehlédla návštěvu
anděla. V desátku, se kterým jsi sv. Alžbětu
navštívila, prosím za všechny, se kterými
se dnes setkám. Desátek, kterého jsi
v Betlémě porodila, mi pomáhá prosit za
to, co dnes nebude podle mých představ,
vždyť i Panna Maria se vydala na cestu
a porodila Božího syna ve chlévě. Kterého
jsi v chrámě obětovala - také já Ti Pane při-
náším to, co mě nějakou oběť stojí, ať ji
můžeš použít ve prospěch toho, kdo ji
potřebuje. A kterého jsi v chrámě nalezla.

Pane, když Tě ztratím, když ztratím lásku,
pokoj, když propadám svému sobectví,
prosím Tě, pomoz mi Tě zase nalézt ve
svém srdci, v chrámě při mši svaté, ve svá-
tosti smíření, v modlitbě, v dobrém skutku. 

Každý desátek k nám promlouvá a růže-
nec se mi stal velkým přítelem i během
dne, kdy se ve chvílích, které to umožňují,
obracím v klidném odříkávání zdrávasů
v tichu i nahlas, při práci i odpočinku,
k Bohu přes Pannu Marii. Nebo se po
nějaké době zastavím a pomodlím se jen
jeden zdrávas. Zdrávasy je možné spojit
s modlitbou vlastními slovy. Je dobré vlo-
žit do desátku to, co právě prožíváme. Je
možné proložit i modlitbou v jazyku. Často
se vyřeší různé záležitosti, se kterými jsem
si nevěděla rady, přichází dobré nápady.
Dochází i k pěkným setkáním s lidmi. Ale
hlavně dostávám takový zvláštní pokoj
a prožívám den v jistotě, že je Bůh ve všem
se mnou. Ale je to potřeba vyzkoušet
a vytrvat. Nenechat se odradit, když to
hned nejde. I deset zdrávasů rozložených
do celého dne není málo. Mám růženec
ráda, protože mi nebere čas, ale získává.
Je to velmi jednoduchý způsob modlitby
a jednotlivá tajemství najdeme v kancioná-
lu. Proto, kdo by se ještě chtěl připojit
k živému růženci modlitbou jednoho
desátku denně, můžete si rozpis desátků
vyzvednout ve farní knihovně. 

Jana Lstibůrková

Podivuhodný rádce – živý růženec 2019

Vokálně-instrumentální soubor Collegium
 musicale bonum přijme nové členy!

Případně se můžete obrátit na našeho
sbormistra Karola Frydrycha (tel.: 776 660
072, e-mail: karol.frydrych@seznam.cz).
O aktuálním dění v ansámblu informují
internetové stránky https://www.sborc-
mb.cz/ a také facebookový profil:
https://www.facebook.com/sborcmb.

Collegium musicale bonum

Pokud Vás baví hudba, zpěv a rádi bys-
te se každý týden potkávali v přátelském
kolektivu s dalšími zpěváky a hudebníky,
vřele vás uvítáme v našich řadách. Můžete
nás nezávazně navštívit na našich pravi-
delných zkouškách, které se konají každý
čtvrtek od 18:00 v prvním patře budovy
slavkovské fary na Malinovského č. 2.



10 URBÁNEK 1/2019

Začátkem ledna 2018 byla na
Tříkrálovém koncertu ve Slavkově u Brna
hostem Schola ze Slavkova u Opavy.
V neděli 25. listopadu 2018 se uskutečni-
la za finanční podpory obou radnic reci -
proční návštěva (brněnsko) slavkovského
vo kál ně-instrumentálního souboru Colle -
gium musicale bonum (CMB) ve Slavkově
u Opavy. Dopolední mši sv. celebroval
o. M. Vavro, děkan ze Slavkova u Brna,
a na kůru zpíval sbor CMB za doprovodu
varhaníka Davida Postráneckého, peda-
goga brněnské JAMU, který bohoslužbu
zakončil skvělou varhanní improvizací na
píseň Kristus vítězí. 

Potom si členové CMB a jejich příznivci
prohlédli interiér zámku v Hradci nad
Moravicí a přilehlou zahradu. Lepší poča-
sí si v tomto předadventním období ani
nemohli přát – slunce prohřívalo modrou
oblohu a krásně osvětlovalo siluety
půvabného zámku. Po chutném obědě
v pizzerii Napoleon se účinkující odebrali
na zkoušku na společný koncert do kos-
tela a ostatní účastníci zájezdu ze
Sl. u Brna si za doprovodu hostitelů pro-

hlédli centrum obce, zejména však zánov-
ní budovu hasičů a Seniorcentrum, zpro-
vozněné po rekonstrukci objektu bývalého
zámečku a kláštera začátkem tohoto tisí-
ciletí.

Společný benefiční koncert začal po
třetí hodině odpoledne a kostel byl zapl-
něný doslova k prasknutí. Na úvod se
představil velmi početný soubor místní
základní školy se svým dětským orchest-
rem, který pod vedením pí H. Malčekové
zazpíval několik písní. Potom přednesl
z kúru šest duchovních skladeb z doby
baroka a klasicismu soubor CMB, přičemž
na úvod jeho vystoupení zahrál varhaník
D. Postránecký improvizaci na píseň
Svatý Václave a na konec 40 min. bloku
improvizaci na hymnu „Kde domov můj?“
- jako připomínku letošního 100. výročí
vzniku Československa. Závěr benefiční-
ho koncertu patřil místní Schole, která
zahrála a zazpívala několik skladeb pod
vedením pí P. Borunské. Téměř 1,5 hodi-
nový program byl koncipován tak, aby
jednotlivé soubory předvedly své skladby
ve svém typickém podání a navzájem se

Soubor Collegium musicale bonum ve Slavkově
u Opavy nejen na benefičním koncertu

Týden po podzimních prázdninách se
vydali slavkovští ministranti na faru do
Ostrova nad Macochou. Už při příjezdu
zjistili, že nepřijeli na faru, ale na sídlo
rodu Baskervillů. Přivítali je komorníci
Henryho Baskervilla, jediného dosud žijí-
cího člena rodu. Poté, co se ubytovali
v podkroví šlechtického sídla, byli rozdě-
leni do pěti detektivních kanceláří. Ještě
předtím, než mohli ulehnout ke spánku,
museli vyřešit první úkol: zjistit něco o his-
torii rodu Baskervillů, a čeho že se Henry
bojí. Při nočním pátrání v nedaleké vesni-
ci se dozvěděli o Hugo Baskervillovi, kte-
rý údajně odsoudil k smrti nevinnou dív-
ku. A tímto činem seslal kletbu na svůj

rod. Hugo a další Henryho předci zemřeli
podivnou smrtí, svědci prý po jejich smrti
slyšeli vytí psa. Další den nezjistili mnoho
informací, avšak na konci téhož dne byl
Henry napaden psem, Henry tuto událost
přežil. Pes byl postřelen, hned ráno obje-
vili detektivové krvavé stopy a vydali
se po nich. Došli k statku farmáře
Stapeltona. Ke Stapeltonovi se detektivo-
vé jen tak snadno nedostali, museli pora-
zit jeho nádeníky a až poté dostat jeho
samotného. Stapelton se ke všemu při-
znal. Detektivové splnili úkol, za nějž byli
náležitě odměněni. A s klidnou myslí,
avšak neradi, se museli vrátit na svá pan-
ství. Libor Tesař

Pes baskervillský

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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UDÁLO SE VE FARNOSTI

Z jednadvaceti hudebních produkcí
realizovaných v průběhu uplynulého roku
souborem Collegium musicale bonum se
osm uskutečnilo při slavení liturgie ve
slavkovském kostele. Ansámbl nejprve
účinkoval 21. ledna 2018 při slavné
nedělní mši u příležitosti 20 let výročí
děkana Milana Vavra ve Slavkově u Brna,
dále zpíval na Velký pátek, Boží hod veli-
konoční, slavnost Seslání Ducha svatého,
9. června při pontifikální liturgii věčných
řeholních slibů sestry Pavlíny, celebrova-
né biskupem Pavlem Konzbulem, při mši
za Břetislava Rozsypala – někdejšího diri-
genta Slavkovského orchestrálního sdru-
žení, na Štědrý den a Boží hod vánoční.
Rovněž se podílel na slavení liturgie
v jezuitském kostele v Brně a v rámci
družby ve Slavkově u Opavy. 

Soubor v průběhu roku 2018 uskutečnil
devět koncertů, mj. Tříkrálový vánoční
koncert v Domě Svaté Rodiny Chudých
školských sester naší Paní a koncert
u příležitosti Noci kostelů v Heršpicích. 

Ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně
byla dvakrát uvedena Missa in C
„Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga
Amadea Mozarta (21. ledna a 25. prosin-
ce), dále Herzlich tut mich verlangen
Hanse Leo Hasslera, Tollite hostias
Camille Saint-Saënse, Panis angelicus
Césara Francka, Cantate Domino H. L.

Hasslera, Tantum ergo in D (KV 197) W.
A. Mozarta, Tantum ergo Josepha
Haydna, Laudate Dominum (Vesperae
solennes de confessore, KV 339) W.
A. Mozarta, Jesus bleibet meine Freude
BWV 147 Johanna Sebastiana Bacha,
Jiná o Duchu Svatým (Svatoroční muzika,
1661) Adama Václava Michny
z Otradovic, Zdrávas Maria Panno
(Božanův kancionál, 1719), 1. Píseň
adventní A. V. Michny, Pastorella iucunda
Jiřího Ignáce Linka a Pastores loqueban-
tur Františka Xavera Brixiho. 

Sbor zpíval při liturgii ve složení: soprán
Jarmila Andrlová ml., Jarmila Andrlová,
Jana Dolečková, Kateřina Jiráková,
Martina Tesáčková, Kristýna Vladíková;
alt Kateřina Dvořáková, Jaroslava
Galatová, Lenka Janošková, Dagmar
Knotková, Lenka Nosková, Eliška
Vodáková; tenor Roman Fries, Jan
Matyáš, Václav Nosek; bas Jiří Andrla, Jiří
Holomek, Tomáš Randýsek. V instrumen-
tálních partech se uplatnili: trubka Jan
Patera, Stanislav Otépka; housle Ladislav
Jedlička, Jitka Kneslová; varhany Olga
Frydrychová, řídil podepsaný.

Závěrem DĚKUJI všem členům soubo-
ru za výbornou dosavadní pětiletou spo-
lupráci a panu děkanovi Milanu Vavrovi za
příkladnou podporu. Deo gratias.

Karol Frydrych

Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské
farnosti v roce 2018

tematicky doplňovaly. Podle ohlasu
posluchačů se benefiční koncert vydařil.
Výtěžek z koncertu 15,5 tis. Kč bude
věnován na opravu střechy kostela sv.
Anny.

Poděkování patří nejen účinkujícím,
vedení města Sl. u Brna a obce a ZŠ
Slavkov u Opavy za vzornou starostlivost
při přípravě a realizaci této akce, ale také
vedoucím vystupujících souborů, o. M.
Vavrovi za akutní „záskok“ při celebrování
mše za nemocného místního faráře

o. K. Szewczyka, trumpetistům ze
Sl. u Opavy za výpomoc pro CMB a sólist-
ce souboru CMB K. Vladíkové za premié-
ru při dirigování CMB, neboť dirigent CMB
K. Frydrych se akce pro nemoc nemohl
zúčastnit.

Členové CMB a jejich příznivci a před-
stavitelé obou Slavkovů se po koncertě
ještě zahřáli v pizzerii Napoleon a v pod-
večer odjeli zpět do Slavkova u Brna.

Ladislav Jedlička / Slavkov u Brna,
spoluorganizátor výměnné akce sbor
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26. ročník biblické soutěže odstartoval
v průběhu měsíce října školními koly, kte-
rých se mohli účastnit žáci od 4. třídy až
po maturanty. Přitom žáci jsou rozděleni
do 4 kategorií a každá věková skupina má
své předem zveřejněné téma, na které se
mohou žáci připravit. Letos byla zadána
témata: 4. a 5. třída – Abraham, 6. a 7. tří-
da – Ježíšova podobenství, 8. a 9. třída –
Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoš-
tolů, střední školy – Mojžíš a kniha
Exodus.

V hodinách náboženství psali žáci test
na dané téma, doplněný o všeobecné
otázky ze Starého i Nového Zákona,
s jejichž znalostmi se u příslušné věkové
kategorie počítá. Do okresního kola ve
Vyškově, které proběhlo 4. prosince
2018, postoupilo 7 žáků, kteří se umístili
takto:
I. kategorie

Běla Karkošková – 4. místo
Maxmilián Šaněk – 6. místo
Jan Marek – 9. místo

II. kategorie
Terezie Schwecová – 2. místo

Bible a my 
Vít Kudla – 5. místo

III. kategorie
Alžběta Šujanová – 3. místo
Růžena Tesáčková – 5. místo
Nejlépe se umístila Terezka Schwe -

cová, která obsadila 2. místo a postou-
pila do celostátního kola konaného
v Brně v březnu tohoto roku. Nutno
dodat, že všechny děti i mládež, kteří
reprezentovaly naši farnost, si vedly
skvěle a některým uteklo postupové
místo jen velmi těsně (dokonce i pár
slziček ukáplo). Přejeme tedy Terezce
pevné nervy a dobře položené otázky,
až přijde její chvíle. Pro nás ostatní je
na místě otázka: Zvládli bychom i my
test, určený třeba pro středoškoláky?
Pokud Písmo svaté čteme a hledáme si
čas na jeho četbu, pak bychom nejspíš
obstáli se ctí. Snad nás i pohled na
naše děti a žáky studující Bibli vyburcu-
je k tomu, že i my sami se budeme chtít
s Písmem seznámit víc, abychom jim
dokázali zodpovědět alespoň otázky
z testu.

Pavlína Kloudová

Je prosinec a vrabec prosí, mějte lás-
ku v duších… touto písní Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře se děti roz-
loučily s první divadelní kavárnou, která
v neděli 25. listopadu vstoupila do již 4.
sezony.

Přesně jako v písničce, která nás nala-
dila na předcházející adventní atmosféru,
nám děti rozdaly pokoj a lásku do uspě-
chané předvánoční doby. Proto byla
radost se zastavit a nechat se pobavit
jejich nadšenými výkony, ze kterých
čišela energie a kamarádství. Roli mode-
rátora přijal s humorem sobě vlastním
Honzík Marek a postupně uvedl všechna
samostatná vystoupení, v nichž se před-
stavily všechny děti účinkující v pohádce

Jeníček a Mařenka, která završila pohád-
kové odpoledne.

Kromě zmíněné pohádky jsme ocenili
vtipné provedení básně „O Karkulce“
zapáleným výkonem Honzíka a Kristýnky
Markových, dále humornou báseň
Jaromíra Nohavici „Když byl Pepa ještě
malý“ zarecitovanou Erikou Spáčilovou.
Posléze jsme se báli při básni Karla
Jaromíra Erbena „Polednice“ přesvědči-
vým výkonem Patrika Šaňka a nejmenší
divačku potěšila básnička Františka
Hrubína „Princeznička na bále“ předne-
sená Barunkou Blažkovou.

Děti i diváci si to velmi užili a věřím, že
i vy se budete spolu s námi těšit na další
divadelní kavárny. Jana Marková

Divadelní kavárnu sehrály děti

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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Velké poděkování všem, kteří darovali
své výrobky i všem, kteří se přišli podívat
a přispět na misie v sobotu 1. prosince
2018. Tentokrát jsme prodávali celou
sobotu a ještě v neděli po mši svaté.
Celková částka, kterou odesíláme na
Papežské misijní dílo dětí je 17 333 korun.

Pro ty, kdo chtějí přispívat přímo zasláním
peněz na účet, jsou údaje o Papežském
misijním díle např. zde: http://www.mis-
sio.cz/darujte/financni-dary/. Na uvede-
ných stránkách je také možno vyhledat,
jak konkrétně zaslané peníze pomáhají. 

Lenka Klinkovská

Poděkování – adventní misijní jarmark

Od 10. ledna probíhá v naší farnosti již
podruhé kurz Alfa. Navštěvují ho lidé, kte-
ří se chtějí něco dozvědět o víře nebo si
svou víru prohloubit, sdílet ji s ostatními.
Každé setkání začíná společnou večeří,
při které je čas na společenskou konver-
zaci různého druhu. Po večeři následuje
přednáška, po ní diskuse ve skupinkách,
kde je možnost společně hledat odpově-
di na různé otázky apod. 

Do probíhajícího kurzu již není možné
se přihlásit, bude ale možné navštívit
poslední setkání. Koná se 4. dubna v 19
hodin v sále Domu svaté Rodiny (u ses-
ter). Srdečně Vás zveme.

Z důvodu přípravy místnosti a večeře je
potřeba se přihlásit na alfa.slavkov(zavi-
náč)gmail.com nebo na tel. čísle 725 911
860. Všem, kteří se za Alfu modlí, srdeč-
ně děkujeme. Tým organizátorů

Kurz Alfa podruhé

Podzimní pouť mužů směřovala do
Neratova a na vojenské opevnění, tvrz
Boudu.

Nový termín pro Slavkovské hody byl
stanoven k výročí posvěcení oltáře, tzv.
posvícení, a poprvé se letos konaly 14. říj-
na. Mši sv. slavil P. Stanislav Pacner, hlav-
ními stárky byli Vojtěch Andrla a Hana
Mlčochová, na zábavě hrála kapela
Zlaťanka.

K 100. výročí republiky byl 21. října za
účasti zástupců obce a církví vysazen
v Heršpicích strom a ve Slavkově byl
28. října odhalen pomník obětem dvou
světových válek.

Den se služebníkem Božím Václavem
Drbolou k 80. výročí kněžského svěcení
a nástupu do Slavkova se konalo 18.
listopadu ve Slavkově. P. Václav Drbola
byl v letech 1938-1939 kaplanem v naší
slavkovské farnosti, v 50. letech minulého
století zatčen, nevinně odsouzen a popra-
ven a nyní je probíhá proces jeho blaho-
řečení. Mši sv. sloužil Mons. Karel Orlita,

administrátor řízení beatifikace, odpoled-
ne následovalo čtení z života P. Václava
a komentovaná výstava.

O slavnosti Krista Krále 25. listopadu
navštívil sbor CMB s farníky Slavkov
u Opavy a o. Milan Vavro sloužil mši sv.
v místním kostele.

Rorátní mše svaté v úterý v 6.45 hodin
navštěvovalo v počtu kolem 50 dětí
s lampičkami, následovala snídaně na
faře.

Na Štědrý den se rozdávalo v kostele
Betlémské světlo, odpolední mši pro rodi-
ny navštívilo asi 500 lidí, z toho 150 dětí,
zpívala schola dětí. Půlnoční mše se sla-
vily v Hodějicích ve 20.15, v Němčanech
a Heršpicích ve 21.30 a ve Slavkově ve
23.00 (zpíval sbor CMB).

Duchovní obnovy 2018: pro muže
P. Jan Plodr „Muž a Křesťan“, pro ženy
Mons. Adam Rucki „Maria –učitelka
duchovního života“, pro dívky „Já jsem
já“ 4.–9. tř, P. Tomáš Fránek a školské
sestry, pro dívky od 15 let P. Karel Matlok.

Farní kronika 2018
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Křty 26 (loni 32) z toho Sl 10, Ně 3, Ho 4,
He 4, z jiné farnosti 5, z toho 23 dětí do 1
roku, 1 do 7 let, 1 do 14 let, 1 dospělý.
Katechumené 0. 

Biřmování 1 při křtu, 1 v nebezpečí smr-
ti. 

Sňatky 18 (loni 13). Sňatků mezi katolíky
10, s nepokřtěným 8. Svatby podle půvo-
du snoubenců: ze Sl 3, Ně 1, Ho 1, He 1,
jiných farností 12. 

První sv. přijímání 3 dospělí a 21 dětí,
z toho Sl 9, Ně 5, Ho 2, He 4, z jiných far-
ností 1. 

Svátost nemocných 40 jednotlivě. 
Pohřby 41 (loni 33, předloni 54), z toho

Sl 31, Ně 3, Ho 3, He 4, z toho na hřbitov
22 a kremací 19. Zaopatřeno před smrtí
svátostí nemocných bylo 15 ze 41. 

Vyučování náboženství 108 žáků (loni
123, předloni 128): ze Slavkova 72,
z Němčan 10, z Hodějic 8, z Heršpic 14,
z jiných obcí 4. Učí se 10 hodin týdně, vyu-
čují: farář, 2 řeholní sestry a 4 katechetky,
na faře 46, v ZŠ Slavkov 42, škola Ně 8,
Ho 5, He 5, Ní 3. 

Společenství – 10 skupin modlitebních,
2 mládeže, liturgických 5, senioři 1.
Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic
v klášteře 7.
Výčet z hospodaření farnosti a opravy
kostelů 2018

V roce 2018 činily ve farnosti Slavkov
u Brna příjmy 1.917.420 Kč (z toho dotač-
ní příjmy 324.000, nájmy a pachty
141.580) a výdaje byly celkem
1.608.660 Kč.

Slavkov: Příjmy 1.259.690 Kč. Sbírky
nedělní 736.400, dary 69.500, účelové
sbírky 113.480, nájmy a pachty 170.100,
dotace MK 100.000, misijní sbírky 55.710,
ostatní příjmy 14.500 Kč. Výdaje
1.180.730 Kč. Elektřina 66.000, plyn
59.800, vodné a srážkové stočné 29.600,
odvedené účelové sbírky 113.480 Kč,
odeslané dary 66.380, daně 15.980, koupě
pole 60.000, nový rozhlas v kostele
a v kapli, číselnice a přenosný mikrofon
299.000, oprašování stěn a reliéfů kostela
– lešení a plošina (práce brigádně) 38.300,
lokální opravy fasády kostela a fary, nátěry

Statistika farnosti a opravy kostelů za rok 2018 

Příjezd Tří králů do Slavkova ve čtvr-
tek 3. ledna v poledne před radnici zahá-
jil Tříkrálovou sbírku.

Vánoční pásmo zahrály děti KMŠ po
ranní mši 6. ledna.

Tříkrálový koncert Česká mše vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby se konal v zaplně-
ném kostele ve Slavkově 6. ledna v 16.30. 

Druhý ročník kurzu Alfa začal 10. led-
na. Přihlásilo se 31 účastníků, kurz vede
15 členný tým. 

Tříkrálová sbírka v lednu 2018 byla
celkem 246.816 Kč (loni 228.724 Kč).
Z toho ve Slavkově 163.249 Kč,
v Němčanech 27.856 Kč, v Hodějicích
27.025 Kč a v Heršpicích 28.686 Kč.
Velké poděkování koledníkům tříkrálové
sbírky – dětem, mládeži, dospělým i těm,
kteří vytvořili zázemí – přípravu sbírky ve

Farní charitě, pečení buchet, obsluhu při
občerstvení a focení. Ve Slavkově se
účastnilo 130 koledníků - 95 dětí a 35
dospělých ve 32 skupinkách. 

V latinskoamerické Panamě se kona-
ly v lednu 2019 Světové dny mládeže,
setkání mladých lidí s papežem
Františkem. Na cestu se vydala skupina
dvou stovek poutníků z ČR, mezi nimi tři
mladí z našeho děkanství, z naší farnosti
Kristýna z Němčan.

Mše sv. pro zamilované na svatého
Valentýna 14. února poprvé ve Slavkově.

Ples děkanství v Dražovicích 16. úno-
ra doprovázela skupina Blackhats.

Na téma „Slavkov v období vzniku
Československa“ přednášel Dr. Martin
Rája 18. ledna na faře.

Farní kronika 2019

FARNÍ KRONIKA
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oken fary 68.000, restaurování dvou histo-
rických lavic na Špitálce 135.000, skříně
ministrantů a kněží do sakristie, vysavač,
rošt u vchodu 46.600, bohoslužebné
a katechetické výdaje 29.380, ostatní
výdaje režijní (pojištění, telefon, ladění var-
han, drobné režijní) 24.960, příspěvek na
kněze a pastoraci PULS 127.750.

Němčany: Příjmy 404.340 Kč. Sbírky
nedělní 208.220, dary 6.000, účelové sbír-
ky 26.120, dotace Ministerstvo kultury
ORP 104.000, dotace obce 60.000.
Výdaje 280.960 Kč. Opravy fasády na
Lutrštéku (dokončení severní stěny)
190.000, elektřina 4.300, plyn 14.100,
ostatní režie a výzdoba 21.940, katecheze
3.000, odeslané účelové sbírky 26.120,
Lutršték - režijní pouť, oprava EZS a mate-
riál na úpravy okapového chodníku
21.500 Kč.

Hodějice: Příjmy 149.460 Kč. Sbírky
86.870, dotace obce 50.000, účelové sbír-
ky 12.950. Výdaje 102.300 Kč. Elektřina
topení 27.000, odvedené účelové sbírky
12.950, oprava a zpevnění zvonové stolice
ve věži 35.500, oprava omítek a výmalby
fasády 15.500, oprava střechy 5.500,
ostatní výdaje (oprava varhan, drobné
režijní) 5.850 Kč.

Heršpice: Příjmy 103.930 Kč. Sbírky
a dary 82.420, dotace obce 10.000, účelo-
vé sbírky 11.510. Výdaje 44.670 Kč.
Elektřina 5.500, plyn 24.700, ostatní nákla-
dy, režie a výzdoba 2.960, odvedené úče-
lové sbírky 11.510 Kč.
Charitní sbírky ve farnosti 2018

Na různé účely činily sbírky celkem
669.078 Kč. Tato částka obsahuje tři
položky:

1. Farní sbírky odeslané: 380.854 Kč.
Haléř sv. Petra 29.440 Kč, na charitu
22.324 Kč, na bohoslovce 27.768 Kč, na
misie 41.633 Kč, misijní sbírky 55.710, na
migranty v Sýrii 32.958, příspěvek diecézi
na mzdy kněží a pastoraci PULS
171.021 Kč.

2. Ženy v projektu „Koruna denně“
shromáždily 59.500 Kč.

3. Tříkrálová sbírka v lednu 2018 byla

celkem 228.724 Kč. Z toho ve Slavkově
151.791 Kč, v Němčanech 24.498 Kč,
v Hodějicích 25.352 Kč a v Heršpicích
27.083 Kč. 
Opravy kostelů 2018

Ve farním kostele ve Slavkově proběhlo
od výmalby v roce 2005 již druhé vysávání
prachu a ometání pavučin z reliéfů a stěn
do výšky 16 metrů. Nad římsou zatím
nemáme způsob, jak prostor vyčistit.
Fasáda kostela a fary byla na některých
místech vyspravena a natřena, včetně tří
kostelních vstupních dveří a oken fary.
V interiéru kostela byl pořízen nový rozhlas
s číselnicí písní a v sakristii byly vyrobeny
nové skříně. Všechny opravy byly hrazeny
ze sbírek v kostele ve výši 405.000 Kč. 

Lutršték se opět skví ve své kráse. Od
roku 2013 probíhala tři roky generální opra-
va krovu a střechy v hodnotě 845.000 Kč.
V letech 2016 až 2018 následovala oprava
fasády v celkové hodnotě 521.000 Kč.
Z příspěvků Ministerstva kultury, obce
Němčany a sbírek poutníků a farníků jsme
opravili střechu a fasádu Lutrštéku během
6 let v celkové hodnotě 1366.000 Kč.
Děkujeme obci Němčany, která přispěla
v roce 2018 dotací 60.000 Kč. Při pouti
byla sbírka 34.422 Kč. 

V Hodějicích byla provedena oprava
a zpevnění zvonové stolice ve věži za
35.500, dále oprava omítek a výmalby
fasády za 15.500 Kč.

Zpracoval P. Milan Vavro

Sbírka „Koruna denně“
V roce 2018 bylo na sbírkách Koruna

denně“ vybráno 59 500 Kč:
Centrum naděje a pomoci 7 000 
Fond PULS podpora kněží a pastorace 5 000
Charita ČR pro trpící v Sýrii 5 000
Nový klášter sester karmelitek 10 000 
Likvidace lepry 5 000
Na počátku – matky v tísni 5 000
Podpora pohraničních farností Děčínsko 5 000
Centrum Božího milosrdenství Slavkovice 10 000
Adopce na dálku Peter Mbabazi 7 500

Dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Ludmila Teclová
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Skrze svátost křtu se znovu narodili: 

František Vojtěch Kainar z Němčan 
*2018, pokřtěn 21. 10. 2018

Patrícia Helena Sičáková z Heršpic
*2018, pokřtěna 21. 10. 2018

Jiří Baumann z Němčan 
*2018, pokřtěn 21. 10. 2018

Jakub Masař ze Slavkova 
*2018, pokřtěn 21. 10. 2018

Matouš Knotek ze Slavkova 
*2018, pokřtěn 21. 10. 2018

Vilém Macka z Hodějic 
*2018, pokřtěn 2. 12. 2018

Tobiáš Michael Beníček z Heršpic 
*2018, pokřtěn 2. 12. 2018

Michaela Lucie Budovičová z Heršpic 
*2018, pokřtěna 2. 12. 2018

Lukáš Kuklínek z Holubic 
*2018, pokřtěn 2. 12. 2018

Michaela Jana Nosková ze Slavkova 
*2018, pokřtěna 2. 12. 2018

Daniel Marko ze Slavkova 
*2018, pokřtěn 10. 2. 2019

Ondřej Jachymiak z Hodějic 
*2018, pokřtěn 10. 2. 2019

Emílie Michaela Stehlíková ze Slavkova 
*2018, pokřtěna 10. 2. 2019

Ellen Daniela Udržalová ze Slavkova 
*2018, pokřtěna 10. 2. 2019

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:

Marie Zelená z Heršpic
*1924, † 20. 9. 2018

Mária Šikutová ze Slavkova
*1929, † 25. 9. 2018

Ladislav Kohoutek ze Slavkova
*1924, † 3. 10. 2018

Růžena Ondříková ze Slavkova
*1929, † 11. 10. 2018

Vojtěch Hrubý z Heršpic
*1944, † 17. 10. 2018

Marie Andrlová z Němčan
*1928, † 31. 10. 2018

Jiří Doležel ze Slavkova
*1945, † 2. 11. 2018

Marie Odvářková ze Slavkova
*1954, † 8. 11. 2018

Alois Dvořák z Heršpic
*1939, † 7. 11. 2018

Irena Marková ze Slavkova
*1949, † 11. 11. 2018

Milena Vaverková ze Slavkova
*1953, † 11. 11. 2018

Zdeňka Spáčilová z Heršpic
*1928, † 13. 11. 2018

Tereza Pokorná ze Slavkova
*2005, † 19. 11. 2018

Věra Tesáčková z Němčan
*1931, † 7. 12. 2018

Jaromír Blahák ze Slavkova
*1939, † 16. 12. 2018

Marie Cenková z Němčan
*1927, † 22. 12. 2018

Marie Hošková ze Slavkova
*1955, † 27. 12. 2018

Jan Lokaj ze Slavkova
*1945, † 1. 1. 2019

Sylvie Uhrová z Hodějic
*1951, † 18. 1. 2019

Josefa Šilerová z Němčan
*1923, † 3. 2. 2019

Rostislav Robeš z Křižanovic
*1946, † 8. 2. 2019

MATRIKY
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Podívejte se na polní…, jak rostou: nepra-
cují, nepředou – a pravím vám, že ani
Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak
oděn jako jedna z nich. (Matouš 6, 28–29)

6. Vzali … ratolesti, šli ho uvítat a volali:
„Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve
jménu Hospodinově, král izraelský.“ (Jan
12, 13)

7. Ve dne učil v chrámě, ale na noc
odcházel na horu, která se nazývala….
(Lukáš 21, 37)

8. Ačkoli ještě není zrno na sýpce
a vinná réva, fíkovník, … a oliva nepřine-
sly dosud ovoce, od tohoto dne budu
žehnat.“ (Ageus 2, 19)

9. Jákob dal pak Ezauovi chléb a …
krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel.
Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.
(Genesis 25, 34)

Správné odpovědi kvízu: na straně 2.
Připravila Lenka Klinkovská

V Bibli se píše
o mnoha rostli-
nách. Dokážete
správně spojit
rostliny a jejich
názvy?

Doplňte biblické citáty, ve kterých se
o těchto rostlinách mluví. Místo teček
doplňte podstatná nebo přídavná jména.

1. Amen, amen, pravím vám, jestliže …
zrno nepadne do země a nezemře, zůsta-
ne samo. Zemře-li však, vydá mnohý uži-
tek. (Jan 12, 24)

2. On jim řekl: „Pro vaši malověrnost!
Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako
zrnko…, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud
tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemož-
né.“ (Matouš 17, 20)

3. Od … si vezměte poučení: Když už
jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je
blízko. (Marek 13, 28)

4. Já jsem … kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese
hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete
činit nic. (Jan 15, 5)

5. A o oděv proč si děláte starosti?

olivovník
lilie 
fíkovník
palma
granátovník
hořčice
vinná réva 
pšenice 
čočka

Kvíz Rostliny v Bibli
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1. Svatý Josef má svátek:
a) 15. března
b) 19. března
c) 21. března

2. Sv. Josef byl (pravděpodobně) povolá-
ním:
a) rybář
b) rabín
c) tesař

3. Sv. Josef je patronem (mimo jiné):
a) šťastného narození
b) šťastné smrti
c) šťastného shledání

4. Mezi atributy sv. Josefa patří např.:
a) červená růže
b) bílá lilie
c) zralá pšenice

5. Na svátek svatého Josefa byl uveden
do papežského úřadu:
a) papež František

Test Svatý Josef

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

b) papež Benedikt XVI.
c) papež Jan Pavel II.

6. Svatý Josef se narodil:
a) v Nazaretě
b) v Jeruzalémě
c) v Betlémě

7. Jméno Josef v hebrejštině znamená:
a) pevný, skála
b) Bůh ti přidá 
c) Hospodin je milostivý

8. Svatý Josef zemřel (pravděpodobně):
a) dříve než Ježíš dosáhl věku 12 let
b) v období Ježíšovy dospělosti
c) po Ježíšově zmrtvýchvstání

Správné odpovědi na straně 20.

Modlitba k sv. Josefovi 
Svatý Josefe, při nás stůj,
dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání.
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Nedělní bohoslužby: Slavkov 9.00
a 18.00, Heršpice 7.30, Němčany 11.00,
Hodějice 11.00.

Svátost smíření: přede mší v úterý,
pátek a neděli ráno i večer, každé úterý
19.00 – 20.00.

BŘEZEN
3. 3. Karneval pro děti, 15.00 v DSR
4. 3. KLAS – Biblický příběh Jóba,

18.00 farní sál
6. 3. Popeleční středa, přísný půst od

masa a újmy, mše sv. s udělením popelce
Heršpice 17.00, Němčany 18.30, Slavkov
v 18.00

Křížové cesty v postní době v neděli:
17.15 Slavkov, 14.00 Němčany, 10.20
Hodějice, v pátek Slavkov 17.30

10. 3. Kající bohoslužba místo křížové
cesty – uvedení do postní doby, 17.15 far-
ní kaple Slavkov

16. 3. Duchovní obnova pro ženy
„Modlitba, kterou Bůh slyší“, vede P. Petr
Beneš, začátek v 9.00, ukončení v 17.00,
DSR Slavkov

17. 3. Kající bohoslužba místo křížové
cesty, 17.15 farní kaple Slavkov

18. 3. Kněz v pohraničí – fotografie
a vzpomínky o. Milana na první léta kněž-
ské služby, 18.00 fara

24. 3. Křížová cesta – vede mládež,
17.15 kostel Slavkov

29.–30. 3. Víkendová příprava dětí na
svátosti, DSR

31. 3. Křížová cesta – vedou manželé,
17.15 kostel Slavkov

DUBEN
4. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00
4. 4. Návštěvy nemocných před

Velikonocemi
6. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko:

zapojení farnosti do úklidu Slavkova
7. 4. Křížová cesta – vedou děti KMŠ

a školní děti, 17.15 kostel Slavkov
12.–13. 4. Program pro dívky 7.–9. tř.,

„Skrze Tebe poznávám sebe“ vede
P. Tomáš Fránek a školské sestry, začátek
v pátek v 17.00 ukončení v sobotu v 17.00

13. 4. Diecézní setkání mládeže s bis-
kupem v Brně

VELIKONOCE:
14. 4. Květná neděle, mše s žehnáním

ratolestí
14. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00

od sv. Jana
15. 4. pondělí - svátost smíření Slavkov

17.00 - 19.00
16. 4. úterý - svátost smíření Slavkov

17.00 - 19.00 / děti od 16.30 
18. 4. Zelený čtvrtek
18.00 mše svatá na památku poslední

večeře Páně
adorace v kapli do 22.00
19. 4. Velký pátek
8.00–22.00 adorace v kapli
15.00 velkopáteční obřady s uctíváním

svatého kříže
20.00 křížová cesta městem
20. 4. Bílá sobota
8.00–16.00 adorace v kapli
20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova

křtu
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,

připomínka 230. výročí od postavení kos-
tela

22. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše
sv. v 7.30

26.–27. 4. Duchovní obnova pro holky
4.–6. tř. DSR Slavkov

28. 4. Žehnání aut po mši u každého
kostela

28. 4. Žehnání zahrad, luk a polí, sraz
u fary 14.30 Slavkov

28. 4. Divadelní kavárna - dětská, 16.00
fara

KVĚTEN
1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku

15.00 (farnost Dražovice)
2. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00
8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, stře-

da, pěší 10.00 od kostela, 14.00 autobus,
15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv.
v Žarošicích

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích,
autobus v 17.00, mše sv. v 18.30

PROGRAM FARNOSTI
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17.–18. 5. Program pro dívky 4.–6. tř.
„Jsem, který jsem“, vede P. Petr Soukal
a školské sestry, začátek v pátek v 18.00
ukončení v sobotu v 17.00

18. 5. Misijní diecézní den, Rousínov
10.00, biskup Vojtěch

18. 5. První svátost smíření pro děti,
katecheze s rodiči, 17.00 farní kostel

19. 5. První svaté přijímání, Slavkov
9.00

19. 5. Sbírka na charitativní účely
24. 5. Noc kostelů 2019 Slavkov
26. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek,

10.00 průvod od sochy, 11.00 mše svatá,
táborák

30. 5.–8. 6. Svatodušní novéna

ČERVEN
1. 6. Dny Slavkova – otevřený kostel
6. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00
8. 6. Svatodušní vigilie, 20.30 kostel na

Špitálce
9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého,

sbírka na charitu
13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žaro-

šicích, 18.30
23. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem

v 9.00 ve Slavkově
23. 6. Sbírka na bohoslovce
24. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí

8.00 od fary
27. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00

ČERVENEC
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově

v červenci a v srpnu v 19.00!
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10.–14. 7. Katolická charismatická kon-
ference v Brně

13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žaro-
šicích v 18.30

21. 7. Farní den, šedesátiny o. Sta -
nislava, 15.00 zahrada KMŠ

27. 7.–6. 8. Farní tábor Rakovecké údo-
lí

SRPEN
13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích

v 18.30
15. 8. Slavnost Panny Marie Nanebe -

vzaté
17.–25. 8. Ministranti pobývají na tábo-

ře v Lučici
25. 8. Hody v Hodějicích
31. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad

Sázavou

1. b) 19. března
2. c) tesař
3. b) šťastné smrti
4. b) bílá lilie
5. a) papež František
6. c) vBetlémě
7. b) Bůh ti přidá
8. b) vobdobí Ježíšovy dospělosti

Správné odpovědi na kvíz ze str. 17:


